
pá 15. – so 16. března 2019
hotel  Olympik Congress  Praha

www.sberatel.info/jaro

POŠTOVNÍ ZNÁMKY / MINCE / BANKOVKY / MEDAILE / POHLEDNICE / CENNÉ PAPÍRY / LP DESKY

S B Ě R AT E L
Jarní veletrh sběratelství 

KLAN SBĚRATELŮ

Metr stolu jen 

1 240 Kč!



S B Ě R AT E L

Jarní veletrh sběratelství 
Kontakt: Petr Jirásek, Double Impact s.r.o, V Zářezu 902 / 4, Praha 5, 158 00, tel: 603 976 986, e-mail: jirasek.petr@sberatel.info

POŠTOVNÍ ZNÁMKY / MINCE / BANKOVKY / MEDAILE / POHLEDNICE / CENNÉ PAPÍRY / LP DESKY

Přivítejte jaro na jarním veletrhu Sběratel!
Srdečně Vás zveme na prodejní setkání sběratelů, které proběhne v kongresových 
prostorách čtyřhvězdičkového hotelu Olympik. Jarní Sběratel je mladším sourozencem 
tradičního veletrhu Sběratel, který organizujeme už přes dvacet let v září v Praze na 
výstavišti PVA Expo – Letňany.

U jarního termínu, který jsme vybrali tak, aby nekolidoval s žádným významným zahraničním 
veletrhem ani domácí burzou, volíme komornější prostředí, které se nám osvědčilo při pořádání 
veletrhu Geosvět / Minerály a drahé kameny a expa, jež provázelo Světovou výstavu poštovních 
známek PRAGA 2018.

Objednat lze stoly a vitríny, velké stánky se do hotelu nevejdou a tomu odpovídá také příznivá 
cena, kdy 1 m stolu stojí 1 240 Kč (bez DPH) při rezervaci do konce ledna 2019.

Hotel Olympik Congress nabízí snadný návoz materiálu, dobrou dostupnost metrem a tramvají 
a snadné parkování pro vystavovatele i návštěvníky.

Pojďme společně sběratelům a investorům do sběratelství zkrátit čekání na zářijového Sběratele 
a vybudovat v Praze reprezentativní akci s pevným termínem a silným organizačním zázemím!

• moderní hala pro prezentaci nabízených exponátů na vysoké úrovni
• snadný přístup pro návoz zboží
• velmi dobré spojení MHD (metro Invalidovna a tram pět minut od hotelu)
• dostatek parkovacích míst
• silná reklamní kampaň cílená na sběratele i širokou veřejnost

CENÍK:
1.240,– Kč / metr stolu - v případě závazné přihlášky do 31. 1. 2019

1.450,– Kč / metr stolu - v případě závazné přihlášky po 31. 1. 2019

Ceny jsou bez 21% DPH
Cena zahrnuje pronájem plochy, stolu, židle a přípojku elektřiny.
Doobjednat je možné pultovou uzamykatelnou vitrínu.
Hala nabízí dostatečné osvětlení, avšak vystavovatelé mohou použít navíc osvětlení vlastní.

www.sberatel.info/jaro


